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                                   UMOWA – ZLECENIE PRZEWOZU OSÓB  
 

                      Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. 
ul.Podmiejska 20, 66-400 Gorzów    Wlkp., tel. (095)7279378; 
REGON 211041406, NIP: 599-26-63-751; KRS 0000056839 Zielona Góra 
Wysokość kapitału zakładowego 1.770.000,00 PLN 

Zleceniodawca: Pełna nazwa:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
adres: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
REGON/PESEL _______________________ NIP _____________________KRS___________ 
Wysokość kapitału zakładowego______________________________________________ 
nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ____________________________ 
Reprezentowany przez _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Zlecam przewóz (ilość osób) __________autobusem marki_______________________________________________ 

o liczbie miejsc _______ na trasie___________________________________________________________________ 

deklarowany przebieg ___________________km. 

Podstawienie autobusu: dnia ________________godz.______________miejsce ______________________________ 

Zwolnienie autobusu: dnia ________________godz.______________miejsce _______________________________ 

Inne dodatkowe uwagi i życzenia: 

_________________________________________________________________________________________________ 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY  
1. Stawka netto za kilometr przebiegu _______________________________________ plus 8% podatku VAT 
2. Stawka ryczałtowa w kwocie: _______________________________________ plus 8% podatku VAT 
3. Opłaty dodatkowe: _________________________________________________________ 
WARUNKI ZAPŁATY  
Przedpłata w kwocie: _________________ zł , dowód wpłaty KP Nr _______________ z dnia________________ 
Upoważniam PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
Zapłata nastąpi po otrzymaniu faktury w terminie do 14 dni od daty wystawienia na konto bankowe w Banku Pekao 
SA I O/Gorzów Wlkp. nr 05 1240 3549 1111 0000 4432 0416 podane na fakturze lub w kasie PKS. 
Dodatkowe postanowienia umowy. 
1. W przypadku rezygnacji z zamówionego autobusu na mniej ni. 3 dni przed ustalonym w umowie terminem,Zleceniodawca zostanie 
obciążony kosztami przygotowań i gotowości w wysokości 10% przewidywanej należności za przewóz. 
2. Zleceniodawca jako organizator przewozu turystycznego jest zobowiązany : 
a) zapewnić przewodnika /osobę odpowiedzialną za grupę wycieczkowa/ zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 199  '';'7 roku o 
usługach turystycznych, 
b) do przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców i jest współodpowiedzialny za skutki ich nieprzestrzegania (Rozporządzenie 
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. W sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się 
do transportu drogowego) 
3. Do ustalonej w umowie kwoty ryczałtu za wynajem autobusu Zleceniodawca dopłaci za dodatkowy 
(powyżej deklarowanego) przebieg wg wskazanej stawki netto ________________________________ zł/km 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję że: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. ul. 
Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. 
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pks@pks-gorzow.pl tel. 957279385. 
3.Dane Osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit a, b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes 
realizowany przez Administratora. 
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
_____________________________                                                                      _____________________________ 
         W imieniu zleceniobiorcy                                                                                       W imieniu zleceniodawcy 
(Pełnomocnictwo Prezesa Zarządu z dnia 01.07.2008r.) 


